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Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Em dezembro de 2016, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 84-G/2016, veio autorizar a

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. (ARSLVT, I. P.), a “realizar a

despesa relativa à celebração de acordo de cooperação com a Santa Casa da Misericórdia de

Lisboa, para a prestação de cuidados de saúde especializados de Medicina Física e de

Reabilitação pelo Centro de Medicina Física e de Reabilitação de Alcoitão, no valor total de 13

295 810,00€, isento de IVA”, distribuindo-se este valor em duas tranches de 6 647 905,00€,

referentes aos anos de 2017 e 2018.

Esta Resolução refere a “inexistência na região de saúde de Lisboa e Vale do Tejo de qualquer

outra estrutura de reabilitação com as características de centro especializado”, mencionando

também que este acordo de cooperação é “plenamente justificado” uma vez que “o SNS não

oferece ainda uma resposta adequada” acrescentando que esta medida se encontra em linha

com as relações de cooperação já estabelecidas em anos anteriores.

O Centro de Medicina Física e de Reabilitação de Alcoitão encerrou recentemente ¼ das camas

no internamento, não obstante encontrarem-se 77 pessoas em lista de espera.

Neste contexto, o Bloco de Esquerda pretende conhecer o acordo de cooperação celebrado

entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. e a Santa Casa da

Misericórdia de Lisboa para a prestação de cuidados de saúde especializados de Medicina

Física e de Reabilitação pelo Centro de Medicina Física e de Reabilitação de Alcoitão.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio solicitar ao Governo, através do

Ministério da Saúde, o seguinte documento:

Cópia do acordo de cooperação celebrado entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa

e Vale do Tejo, I. P. e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para a prestação de cuidados de

saúde especializados de Medicina Física e de Reabilitação pelo Centro de Medicina Física e de



Reabilitação de Alcoitão.

Palácio de São Bento, 11 de dezembro de 2017

Deputado(a)s

JORGE FALCATO SIMÕES(BE)

MOISÉS FERREIRA(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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